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Dankwoord

Ik ben omringd door mensen die stuk voor stuk mijn leven verrijken. Daar prijs ik mezelf 

gelukkig mee. Mijn dank gaat uit naar iedereen die de tijd waarin ik tot dit proefschrift ben 

gekomen, met me heeft gedeeld. 

Theo Goverts – Mijn geschiedenis met jou gaat ver terug: je was mijn stagebegeleider in 1998, 

werd daarna ‘Goede Collega’, ging vervolgens het Audiologisch Centrum leiden, om vanaf 

2009 mijn begeleider te worden bij dit promotieonderzoek. Vanuit ons beider klinische en 

persoonlijke ervaringen heeft dit project vorm gekregen, gedreven door de interesse die we 

delen in het raakvlak tussen taal en gehoor. Ik vond het een voorrecht om door jou gevormd en 

uitgedaagd te worden tijdens het traject dat we samen hebben doorlopen. Het feit dat jij me 

daarnaast voortdurend uitnodigde om mijn taalkundige inzichten met je te delen, leverde een 

vruchtbare kruisbestuiving op. Dank voor je geduld, voor het meebewegen tijdens mijn ups en 

downs, voor je vertrouwen en je steun. Dit proefschrift reflecteert waar taal en gehoor elkaar al 

die jaren in onze gedachtewisselingen hebben ontmoet. 

Joost Festen – Wij deelden een bijzondere klinische tijd samen tijdens de eerste jaren waarin 

het CI team Amsterdam zijn vorm kreeg. Dat ik nu onder jouw hoede mijn proefschrift mag 

verdedigen, is een mooi vervolg. Dank voor het meedenken, voor je feedback en voor je 

vertrouwen.

De deelnemers aan dit onderzoek verdienen vanzelfsprekend mijn dank. Dank voor jullie tijd 

en voor de geleverde inspanning bij de taken waarin ik veel van jullie vroeg. Bedankt ook 

dat jullie je ervaringen met slechthorendheid met me hebben gedeeld. Bij het verrichten 

van onderzoek benader ik een onderwerp vanuit een bepaald perspectief, maar het zijn de 

ervaringen van jullie als slechthorenden die me leren om datgene wat ik observeer écht in 

perspectief te plaatsen. 

Dank aan de mede-auteurs van mijn publicaties, voor het meedenken, voor jullie vragen die 

me uitdaagden verder te denken en voor de feedback die elk van de artikels naar een hoger 

plan heeft getild. Dank daarvoor aan Jan de Jong, Julie van Lanschot-Wery, Annette de Groot, 

Martine Coene, Adriana Zekveld, Elske Bolk, Cas Smits, Julia Waanders, Joost Festen en Theo 

Goverts.

Dank aan mijn collega’s uit het werkveld die me hebben geholpen bij het werven van deelnemers: 

Valérie Haesevoets, Michel Makker, Marcel Maré, Guido Makker, Agnes Zonnenberg, Bianca van 

der Horst en Astrid van den Hoek.

Dank ook aan de leden van de projectgroep, Tammo Houtgast, Sophia Kramer, Julie van 

Lanschot-Wery, Jan de Jong, Martine Coene, Marjan Hoefnagels en Bernie Caessens, met wie ik 

tijdens een aantal bijeenkomsten van gedachten heb mogen wisselen. 

D
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Dank aan Fred Weerman, bij wie ik terecht kon met vragen over de interpretatie van taaluitingen 

die afweken van ‘de norm’.

Dankjewel, Hans van Beek, voor het ontwikkelen van de software voor de onderzoekstaken, 

voor je hulp bij het maken van de figuren voor dit proefschrift en voor het feit dat ik voor alles 

bij je langs kon lopen.

Dank aan de studenten die stage hebben gelopen binnen dit onderzoek, voor jullie bijdrage 

aan de testafnames en analyse van de data: Nienke Stolk, Jori Henke, Laura Dings, Maaike van 

Groenesteyn en Julia Waanders.

De leden van de promotiecommissie, prof. dr. M.M.R. Coene, prof. dr. S.E. Kramer, prof. dr. P. 

Van Dijk, prof. dr. D. Ravid, prof. dr. C.C. Levelt en prof. dr. J. Wouters wil ik bedanken voor het 

beoordelen van mijn proefschrift en voor het plaatsnemen in de promotiecommissie. Prof. D. 

Ravid, Ph.D., thank you for your willingness to read and review my dissertation and for being a 

member of the Doctorate Committee. 

De Audiologische Centra van VUmc in Amsterdam en Hilversum en de onderzoeksafdeling ‘Ear 

& Hearing’ vormen een omgeving waarin collega’s elkaar een warm hart toedragen. Ik ben 

blij dat ik al jaren deel mag uitmaken van dat team. Cas, Marieke, Erika, Elske, Ingrid, Krista, 

Marre, Peter-Jan, Yvonne, Lucas, Erwin, Niek, Elly, Daniella, Marieke, Jaap, Sanne, Theo, Carina, 

Marjolijn, Laura, Rick, Diana, Merel, Renske, Wiepke, Leontien, Rita, Hella, Lianne, Jantie, Karin, 

Jolanda, Renée, Lize, Irene, Maaike, Myrthe, Marit, Sidonne, Marlies, Jaap Peter, Hedda, Hanneke, 

Klaske, Ilham, Sylvia, Truus, Natasja, Monique, IJke en Tim, dankjewel voor jullie betrokkenheid 

en interesse, zowel in mijn werk als clinicus en onderzoeker als in mijn ‘dingen des levens’. 

Dankjewel Marieke, Hans, Alieke, Adriana, Sophia, Feike, Sascha, Ruben, Daphne, Janine, Eveline, 

Mirjam, Lisette, Thomas, Jana, Evelien, Bregje, Arjenne, Jacqueline, Ton, Johannes, Maarten, 

Mariska, Yang, Ottelien, Janneke, Karen, Barbara, Jizzo, Nand en Hannah, voor de gezelligheid 

‘tussen de klapdeuren’ en voor de momenten dat we met elkaar konden sparren over jullie en 

mijn onderzoek. En dankjewel Hanneke, Sandra en Maarten, voor jullie aandacht in het contact. 

Het feit dat ik met een aantal collega’s meer kan delen dan enkel mijn werk, is goud waard.

En dan mijn vrienden en familie…

Jana – Dank dat je samen met mij op bent gelopen, tot we bijna (of toch net niet) gelijktijdig 

onze proefschriften hadden afgerond. Dankjewel dat ik tijdens je promotie naast jou mocht 

staan, en dat jij nu die rol als paranimf voor mij vervult. Dank voor de momenten waarin we 

herkenning bij elkaar vonden, voor je gedachten over alles wat bijdraagt aan goed leven, voor 

de escape die je me biedt in de Zwitserse bergen en voor je vriendschap. Dank voor wie je bent.
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Marieke – Dankjewel, buurvrouw in Oost, collega-onderzoeker van het eerste uur, concertmaatje 

en lieve vriendin. Het is fijn dat er op mijn eigen afdeling iemand is met wie ik ook acute dingen 

kan delen, die werkgerelateerd zijn of juist helemaal niet. Dank voor je openheid en je warmte.

Paul, Henk en David – ‘De mannen met wie ik mijn leven deel’, zo staan jullie bekend. Paul, in al 

die jaren dat we een huis deelden, gingen we veel meer delen dan dat. Jij bent er altijd, om me 

met je humor uit mijn fuik te halen, een biertje met me te drinken en je bespiegelingen over het 

leven met me te delen, om me precies te bellen op het moment dat ik het even nodig heb en 

om me dichtbij te weten in jouw leven. Dank dat je mijn maatje bent. Henk, ‘meneer Veldman’, 

wat een rijkdom dat jij mijn leven in bent komen wandelen. Je bent niet alleen de man van mijn 

maatje, maar ook een waardevolle vriend. Wie jij bent, en hoe je slechthorendheid daar deel 

van uit maakt, inspireert me bij elk contact. Dank voor je openheid, je steun en je vriendschap. 

David, een prachtmens met een gouden hart. Ook jou kreeg ik in de bonus, en ik ben je 

dankbaar voor je vriendschap en je betrokkenheid. De vakanties die wij met elkaar hebben 

gedeeld en waarin jij een groot aandeel had, vormen prachtige herinneringen. Dank!

Wim – Als vriend die dicht bij me staat, krijg je alles mee. Dankjewel voor het luisteren, voor 

het meedenken, voor je scherpe analyses van situaties en gebeurtenissen, voor je blik die altijd 

nét die andere kant belicht, voor het feit dat je me goed kent, voor je steun, je liefde en je 

vriendschap. Dank dat je er voor me bent. 

Erik, Sanne, Sanne en Paul – Bij jullie kon ik terecht voor de nodige ontspanning, voor 

relativerende gesprekken, koppen thee, bezoeken aan concerten of festivalletjes en avonden 

in de kroeg of thuis op de bank. Dank daarvoor.

Eva – Dankjewel, lieve Eva, voor onze vriendschap die al heel lang mee gaat. Naast mijn 

begeleiders en de leden van de promotiecommissie ben jij vooralsnog de enige die mijn 

hele proefschrift - op dit dankwoord na dan - heeft gelezen. Dank voor je suggesties na het 

proeflezen en voor het meebuigen in mijn deadlines. Dank ook voor het gemak waarmee 

Andrea en jij de afstand tot Amsterdam weten te overbruggen, en voor de vanzelfsprekendheid 

waarmee ik bij jullie terecht kan. 

Sander – Dank voor jouw blik op het leven, voor de gesprekken die we daarover deelden en 

voor de intense tijd van samen zijn. Uit mijn tijd met jou is heel wat moois voortgekomen.

Udo – Dank voor de lange gesprekken tijdens onze wandelingen, voor het ontwarren van 

knopen, voor de avonden met speciale biertjes en voor je vriendschap. Die koester ik.

Ingrid – Mét jou in voor- en tegenspoed, zo zou je onze verbintenis kunnen noemen. Binnen 

het gouden duo dat we vormen, ben jij mijn andere helft, mijn klankbord voor het sparren over 

levensvraagstukken, een vriendin waarop ik kan bouwen en nu ook mijn paranimf. Het leven 

dat wij met elkaar delen, is intens, vol liefde en diep vertrouwen. Oneindig veel dank daarvoor.

D
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Inge, Jan en Hélène – Mijn zus, broer en schoonzus, dankjewel voor jullie betrokkenheid en 

voor het thuisgevoel dat jullie me in België geven.

Ferre, Thomas, Stien en Simon – Dank voor jullie onbevangenheid, die me telkens weer in het 

‘nu’ doet landen. Het is een voorrecht om als tante deel uit te maken van jullie leven.

Denies en Marcel – Lieve moeke en vake. Jullie opvoeding bracht mij zelfvertrouwen, aandacht 

voor anderen, nieuwsgierigheid en een open blik. Dat ik daarmee het leven tegemoet kan 

treden, is een groot goed. Dank voor alles.

Amsterdam, September 2016
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ABOUT THE AUTHOR

Elke Huysmans was born on January 8, 1977, in 

Dendermonde (Belgium). She grew up in Aartselaar 

and completed her secondary education at the H. Pius 

X Institute in Antwerp in 1994. Elke then studied Speech 

and Language Pathology and Audiology at the Catholic 

University Leuven, which included a 3-month internship 

at the University Audiological Center (UAC) of VU 

University Medical Center (VUmc) in Amsterdam. In 1998, 

she graduated in Leuven and moved to Amsterdam. Elke 

started working as a speech and language therapist at the 

UAC of VUmc, focusing on diagnostics and rehabilitation of 

adults and children with hearing impairment. In addition, 

she studied General Linguistics, with a curriculum in Sign 

Language, at the University of Amsterdam. Elke received 

her second master’s degree in 2002, after which she combined her knowledge in the areas of 

language and hearing in her work as a clinical linguist at the UAC of VUmc and at the department 

of Family Counselling of the Dutch Foundation for the Deaf and Hard of Hearing Child (NSDSK) 

in Amsterdam. 

In 2007, Elke took a year of sabbatical leave to travel to and through South America. She spent 

seven months in La Paz (Bolivia), counselling teachers, a social worker, and the parents of 

students of a school for deaf and hard-of-hearing children (Unidad Educativa Huascar Cajias). 

After returning to the Netherlands, she continued her work at the NSDSK. Based on her 

experience in health care, Elke developed a specific interest in the interplay of language and 

hearing, and a need to acquire further insight herein. Conversations with Theo Goverts, head 

of the UAC of VUmc, resulted in a project plan for research on this topic. VUmc granted Elke the 

opportunity to perform this research within a PhD-track, yielding the results described in this 

thesis. Currently, Elke continues her work as a researcher within the section ‘Ear & Hearing’ and 

the ‘Language and Hearing Center Amsterdam’, both part of the department Otolaryngology-

Head and Neck Surgery at VUmc. In addition, she works as a clinician, implementing this thesis’ 

results in the care offered to children with hearing impairment by the UAC of VUmc.

A
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OVER DE AUTEUR

Elke Huysmans werd op 8 januari 1977 geboren in Dendermonde (België). Zij groeide op in 

Aartselaar en rondde haar middelbare schoolperiode aan het H. Pius X Instituut in Antwerpen 

af in 1994. Vervolgens studeerde zij Logopedie en Audiologie aan de Katholieke Universiteit 

Leuven. In het kader van deze studie liep zij drie maanden stage in het Universitair Audiologisch 

Centrum (UAC) van VU medisch centrum (VUmc) in Amsterdam, waar haar interesse voor 

de audiologie werd gevoed. In 1998 behaalde Elke haar diploma in Leuven en verhuisde zij 

naar Amsterdam. Zij ging in deeltijd aan het werk als logopedist in het UAC van VUmc, met 

het accent op gehoordiagnostiek en -revalidatie van kinderen en volwassenen. Daarnaast 

studeerde zij Taalwetenschap (Vrije Doctoraal Gebarentaal) aan de Universiteit van Amsterdam. 

In juni 2002 behaalde zij haar tweede masterdiploma. Na het afronden van haar opleidingen 

combineerde Elke haar kennis op het gebied van taal en gehoor als klinisch linguïst bij het UAC 

van VUmc en bij de afdeling Gezinsbegeleiding van de Nederlandse Stichting voor het Dove en 

Slechthorende Kind (NSDSK) te Amsterdam. 

In 2007 was het tijd voor even wat anders. Tijdens een jaar ‘sabbatical leave’ reisde Elke naar 

Zuid-Amerika, om in La Paz (Bolivia) als vrijwilliger ondersteuning te bieden aan de leerkrachten, 

maatschappelijk werker en ouders van leerlingen op een school voor slechthorende kinderen 

(Unidad Educativa Huascar Cajias). Na terugkomst hervatte zij haar werk bij de NSDSK. Haar 

ervaringen binnen de zorg aan slechthorende kinderen leidden ertoe dat zij zich verder wilde 

verdiepen in de relatie tussen gehoor en taal. Gesprekken met Theo Goverts, hoofd van het 

UAC van VUmc, leidden tot een onderzoeksplan, waarna VUmc Elke de mogelijkheid bood 

om dit uit te gaan voeren binnen een promotietraject. De resultaten van dit onderzoek zijn 

beschreven in dit proefschrift. Momenteel zet Elke haar werk als onderzoeker voort binnen 

de sectie ‘Ear & Hearing’ en het ‘Language and Hearing Center Amsterdam’, beide onderdeel 

van de afdeling KNO-heelkunde/Hoofd-Halschirurgie van VUmc. Daarnaast werkt zij aan de 

klinische implementatie van de resultaten van dit proefschrift in de zorg voor kinderen met 

slechthorendheid binnen het UAC van VUmc.
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